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Pan 

Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelskich  

                                                               

        

Szanowny Panie Rzeczniku, 

 

w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 5 lutego br. (sygn.. VII. 033.39.2020.AMB) 

dotyczące prośby o wskazanie przyczyn odmiennego traktowania polskich 

studentów kształcących się za granicą w zakresie obowiązku poddania się 

kwarantannie po powrocie do Polski względem studentów będących 

cudzoziemcami pobierającymi naukę w Polsce, uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższych informacji. 

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii, w tym tymczasowe przywrócenie kontroli 

granicznej oraz wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny, stanowi element 

polityki Rządu RP.  

W chwili obecnej, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 

2316, z późn. zm.), z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP 

zwolnieni są studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia 

specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w 

Rzeczypospolitej Polskiej. Przez pewien czas przypadający na łagodzenie 

obostrzeń, przepisy rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

obejmowały również zwolnienie z kwarantanny wszystkich obywateli RP (a co za 

tym idzie również studentów) – jednakże przy ponownym zaostrzaniu obowiązek 

kwarantanny dla obywateli RP został przywrócony. 
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Podkreślić należy, że Minister Edukacji i Nauki nie jest właściwy, aby oceniać 

poziom zagrożenia epidemicznego. Kwestie niezbędności wprowadzania 

kwarantanny powinny rozstrzygać właściwe służby, a zajęcie stanowiska w tych 

sprawach leży we właściwości Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny 

Inspektorat Sanitarny stoi w tej sprawie na stanowisku, że celem przyjazdów 

studentów studiujących w innych państwach jest powrót do miejsca swojego 

zamieszkania, a nie przyjazd do Polski w celach edukacyjnych 

(https://strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-

koronawi/8572,Epidemia-koronawirusa-zasady-wjazdu-i-pobytu-na-terytorium-

RP-oraz-specjalne-roz.html).  

Niemniej jednak pragnę zaznaczyć, że Minister Edukacji i Nauki popiera wszelkie 

działania na rzecz studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia 

specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących 

się w Polsce i osób prowadzących działalność naukową w Polsce – będących 

cudzoziemcami, jak również wymienionych kategorii osób będących obywatelami 

RP i kształcących się lub prowadzących działalność naukową w Polsce lub za 

granicą. Sytuacja ww. kategorii osób powinna być równa. 

W związku z powyższym w toku niedawnych konsultacji projektu rozporządzenia 

zmieniającego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii, Ministerstwo Edukacji i Nauki po raz kolejny 

zgłosiło propozycję mającą na celu ujednolicenie rozwiązań dedykowanych 

obywatelom RP oraz cudzoziemcom (w zakresie ww. kategorii osób) 

w przepisach dotyczących obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu 

granicy Polski. Ostateczna decyzja w sprawie uwzględnienia tej propozycji leży 

jednak poza właściwością Ministra Edukacji i Nauki. 

 

Z wyrazami szacunku 

 
Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Michał Dworczyk, Minister – członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów 

Włodzimierz Bernacki 

Sekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 
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